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Dánské království je považováno za jednu z nejvíce ekonomicky a sociálně rozvinutých zemí světa. Svou rozlohou a
počtem obyvatel je podobné například Slovensku nebo Nizozemsku. Město Aalborg a jeho okolí, navšNvené v průběhu
stáže, leží na břehu Severního moře. Našli byste ho na severu Dánska, který je oproP ostatním částem země, obdařen
více krásnou, spíše rovinatou krajinou. 91 % Dánů jsou etnicky homogenní skupinou. Z náboženského hlediska patří
stejně jako Česká republika k zemím s největším počtem ateistů na světě. Velký důraz je kladen na rovnoprávnost žen a
mužů. Oﬁciálním jazykem je dánšPna. Většina Dánů se dorozumí ale i anglicky, více než polovina německy. Oﬁciální
měnou je Dánská Koruna. V poliPce mají velký význam enviromentální otázky. Dánsko bylo první zemí na světě, která
v roce 1973 přijala zákon o ochraně životního prostředí. Všudypřítomná jsou pro možnost pohyb po městě kola.
ZajímavosN Aalborgu je hudební park, kde stojany u zasazených stromů opravdu hrají.

Dánské vzdělávání a s Nm související školská zařízení, jsou poliPcky a ﬁnančně bohatě podporovány. Existují zde jesle,
školky, chůvy (už od 10 měsíců), základní školy, gymnázia, střední a vysoké školy.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem od 2,5 let. Dětem s odlišných mateřským jazykem – OMJ, je věnována
individuální pozornost. Využívají se k tomu integrační specialisté, asistenP, logopedi a spolupráce s rodinou.
V 6 letech nastupují děP do povinného nultého ročníku a absolvují desePletou školní docházku. Učitelé mají velkou
volnost v metodách podání a pracují s menšími skupinami děN.

Mateřská škola v Bornehaven Hjorring
Školka se zaměřuje především na environmentální a polytechnickou výchovu.
Důraz je kladen hlavně na individuální, svobodný, empaPcký a všestranný vývoj dítěte, řízený přirozenou autoritou
dospělých v přirozených podmínkách.
Malé množství děN na velký počet dospělých, přítomnost mužů jako učitelů už od raného věku.
Dětem s OMJ je věnována zvláštní pozornost pomocí různých metod – od individuální práce ke skupinové, od
pozorování k prakPckým pokusům.

Režim dne počítá s dlouhým pobytem venku na velkých školních velmi přirozeně vypadajících zahradách i za špatného
počasí. DěP se otužují. Metoda prožitkového učení má tady ideální podmínky.

Velký důraz je kladen na metody práce související se souladem s přírodou. Škola má i své hospodářské zázemí se
zvířaty a pracovní dílnou. Za projekty v této oblasP je držitelem Zelené vlajky.

Polytechnická výchova
Často je využíváno Lego, které patří k dánským celosvětově uznávaným vynálezům.
Zajímavá jsou i zrcadla podobná našim na Petříně a horolezecká stěna.
Používání technických vymoženosN patří ke každodenní hře děN. Využito jich je i k metodě prezentace fotograﬁemi na
zdech místnosN a k aktuální komunikaci s rodiči. Přesto je na prvním místě nejdůležitější přímý kontakt s dětmi, kolegy
i rodiči.

Metody práce s dětmi s OMJ
Podpora asistenta pedagoga formou individuální pomoci při spolupráce ve skupině, neverbální komunikace gesty a
mimikou.
Projektové dny - děP poznávají různé kultury – jazyk, zvyky, kulturu, jídlo - např. Dny Afriky.

Všudypřítomné obrázky a piktogramy na zdech napovídají dětem, jak se v některých situacích mají chovat.

2x týdně mohou využívat programu tzv. „Jazykové třídy“ nebo logopedického asistenta, který má své speciﬁcké
metody přístupu k dětem s OMJ – využiN knih, řečových nahrávek s vizualizací na tablety, dramaPcké a jiné pohybové
činnosP.

Dětem s OMJ a podle potřeby i jejich rodičům, jsou věnována skupinová setkání v týdnu se specialistou, doučování
jazyka a také překladatelé. Práva a povinnosP děN a rodičů s OMJ se nikterak neliší od pravidel závazných pro dánské
děP, rodiče i zaměstnance školek.
Námětové hry, dramaPzace, didakPcké hry a vrstevnické chvíle přispívají k upevňování sounáležitosP s kolekPvem.

Přínos
Pedagogická stáž mi potvrdila, že velkou roli v přirozeném vývoji dítěte s OMJ hraje svobodná komunikace učitelů, děN,
rodičů a specialistů.
Nasbírala jsem spoustu konkrétních zkušenosN jak obohaPt svoji práci ve třídě.
Fotograﬁe, nákresy a další písemný materiál se stane součásN mé přípravy třídních plánů a denního programu.
Používané metody práce se pokusím aplikovat do individuální přirozené péče o děP s OMJ.
OproP nám je v Dánsku kladen důraz na práci s malou skupinou děN, ve třídě je vždy i asistent pedagoga. To umožňuje
pracovat s dětmi individuálně a věnovat se dětem, které potřebují podporu. Využívají velké množství technických
pomůcek, se kterými běžně pracují i děP.

